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Referat
0. Ny mødeform
Referat
Økonomiudvalget gav udtryk for, at den nye mødestruktur ikke er en nedprioritering af dialogen med lokalrådene. Nærmere tværtom da lokalrådene
nu også mødes med Teknik & Byggeudvalget. Dette er hensigtsmæssigt, da
rigtig mange af de punkter, der plejer at blive drøftet på møderne mellem
lokalrådene og Økonomiudvalget, hører under Teknik & Byggeudvalgets
område.
Lokalrådene gav udtryk for, at det er en god ide at mødes med Teknik &
Byggeudvalget.
Sædding-Fovrfeld Lokalråd
1. Sædding Strand
Sædding Strand-projektet og den periodiske forurening i området.
Hvad gøres der fremover?
Referat
Lokalrådet spurgte til, om udløbet fra Fovrfeld Bæk kan føres ud i strømmen.
Økonomiudvalget svarede, at dette ikke er så ligetil, og at det i øvrigt er en
mange årig proces at få separatkloakeret, så en endelig løsning på problemet står ikke lige for.
Det blev på mødet aftalt, at forvaltningens kommentarer til punktet sendes
med referatet ud:
Kommentar fra T & M
Varslingssystemet fortsætter som hidtil. De nye tiltag fremgår af den spildevandsplan, som sendes i høring omkring ultimo juni 2015. Heraf fremgår
det:
Tre overløbsbygværker – OBV 9, OBV 10 og OBV 11 – har overløb af opspædet spildevand, når kraftige regnskyl overskrider kloakkens kapacitet.
Ved disse overløb udledes der fra renseanlæg Vest mekanisk renset regnvandsopspædet spildevand via udløbsøen samt biologisk renset spildevand
til Fovrfeld Bæk. Disse overløb medfører, at spildevand efter yderligere fortynding i Fovrfeld Bæk / ved udløbsøen periodevis løber ud i og/eller
strømmer ind i badevandsområdet ved ”Mennesket ved Havet” og ved ”Esbjerg Strand”. Når det sker, medfører det sundhedsrisiko og der varsles
badeforbud i området.
Udløbet fra Fovrfeld Bæk bliver i forbindelse med projekt ”Esbjerg Strand”
flyttet 300 meter mod nord, hvilket vil forøge risikoen for en forringelse af
badevandskvaliteten både ved ”Mennesket ved Havet” og ved ”Esbjerg
Strand”.
Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand har fået undersøgt, hvad der skal
til for at fremme badevandskvaliteten. I udredningsarbejdet er der peget
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på, at overløb fra de 3 overløbsbygværker medfører øget sundhedsrisiko i
badeområderne.
I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål:
8. At afklare mulighederne for reduktion af antallet af hændelser med sundhedsrisiko på badestrandene ved udløbet fra Fovrfeld Bæk foranlediget af
overløb fra OBV 9, OBV 10 og OBV 11.
9. At der på baggrund af afklaringen træffes beslutning om i hvilken takt
hændelser med sundhedsrisiko nedbringes.
16. At reducere antallet af overløb til Fovrfeld Bæk og mængden af mekanisk renset spildevand til udløbsøen fra Renseanlæg Vest. Målet er at reducere antallet af overløb og mængden af mekanisk renset spildevand med
mere end 90 %.
På den baggrund er der foreslået følgende handlinger:
8. a. Esbjerg Spildevand udarbejder i samarbejde med Esbjerg Kommune
et afklarende for-projekt, der belyser løsningsmulighederne til reduktion af
antallet af hændelser med sundhedsrisiko i forhold til overløb fra OBV 9,
OBV 10 og OBV 11. For-projektet skal koordineres med helhedsplanen for
Fovrfeld ådal.
9. a. At der i overensstemmelse med beslutningen igangsættes de valgte
løsninger for OBV 9, OBV 10 og OBV 11 eller kloakoplandene hertil.
16a. På Renseanlæg Vest gennemføres et projekt som reducerer overløb af
opspædet spildevand til Fovrfeld Bæk samt mængden af mekanisk renset
spildevand der udledes via udløbsøen.
2. Sædding Centret
Hvad er kommunens fortsatte rolle ud over at fastholde det velfungerende
bibliotek?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Kommunen ikke kan gå ind i driften af et
kommercielt center, men i øvrigt vil de gøre, hvad der er muligt i forhold til
plangrundlaget. Ligeledes er Kommunen parate til at flytte biblioteket, hvis
det kan medvirke til at udvikle centret.
Lokalrådet vil tage en snak med E. Dam Jensen om centrets fremtid.
3. Den geografiske afgrænsning af Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Bilag: Kort over Sædding Fovrfeld Lokalråd, hvor en foreslået udvidelse af
lokalrådet er markeret. Kortet er vedhæftet.
Referat
I forhold til kortet, der var sendt med ud, ønsker Lokalrådet, at grænsen
mellem Gjsing og Sædding-Fovrfeld Lokalråd kommer til at følge bækken.
Grænsen ændres i henhold hertil.
4. Vedtægtsændringer for Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Lokalrådet fremlægger forslaget.
Bilag: Forslag til vedtægter.
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Referat
Det blev besluttet, at det præciseres i forslaget til vedtægter, at
 lokalrådet vælges på generalforsamlingen
 alle borgere i lokalrådets område – med almindelig stemmeret – har
stemmeret på generelforsamlingen.
I øvrigt havde Økonomiudvalget ingen kommentarer til forslaget.
Gjesing Lokalråd
5. Blåbjerggårdskolen
Hvad skal bygningerne fra den ”gamle” Blåbjerggård Skole anvendes til?
Referat
Lokalrådet vil gerne have, at Vita Skolen får lov til at anvende hallen.
Økonomiudvalget oplyste, at der også skal ses på brug af hallen i forhold til
Ungdomsskolen, men de mener i øvrigt, at Ungdomsskolen ikke behøver
hele hallen, men kan anvende et stort lokale til deres aktiviteter.
6. Strukturreformen på skoleområdet.
Referat
Lokalrådet oplyste, at de er tilfredse med det meste af reformen, men de
oplever, at processen er gået lidt hurtigt.
Økonomiudvalget medgav, at der har været tale om en komprimeret proces.
Esbjerg Øst Lokalråd
7. Præstebakken og Syrenparken har fået ghettobetegnelse.
Hvad vil man gøre for evt. at få det prædikat fjernet?
Referat
Der var en længere drøftelse af problemstillingen.
Økonomiudvalget oplyste, at det umiddelbart er svært at gøre noget ved
betegnelsen, da kriterierne herfor er fastsat fra statslig side. I øvrigt er
Økonomiudvalget af den opfattelse, at området ikke er præget utryghed og
kriminalitet, og at der allerede er iværksat en række aktiviteter for at løfte
området.
Men f.eks. et løft i enkelt borgeres uddannelsesniveau kan ofte medføre, at
når disse borgere får arbejde, fraflytter de området.
Et ”problem” for området er, at der er mange billige boliger, hvilket der er
stor mangel på andre steder. Dette har indflydelse på beboersammensætningen.
Økonomiudvalget oplyste, at boligorganisationerne har nogle spændende
ideer for området - herunder etablering af studieboliger.

-4-

Økonomiudvalget håber, at bl.a. etableringen af et trinbræt i Jerne vil medvirke til at løfte området.
Lokalrådet frygter, at Kommunen udnytter ¼ reglen til at placere svage
borgere i bydelen. Økonomiudvalget gav udtryk for, at ¼ regelen kun anvendes i begrænset omfang.
Økonomiudvalget gav udtryk for, at det er vigtigt at få lokalområdets indspark til, hvordan vi kan komme videre
8. Vindmøller i Måde
Hvad er status for opførelsen af vindmøllerne i Måde?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Kommunen afventer den endelige ansøgning
på opsætningen. Ansøger har meddelt, at han forventer en afklaring snarest. Økonomiudvalget tror, at møllerne kommer.
Enighed om, at møllerne kan være et aktiv for området som et udflugtsmål
med en fantastisk udsigt.
Hvis der opstår gener fra møllerne, skal disse håndteres.
9. Områdefornyelse i gamle Jerne
Næste gang der søges om områdefornyelse bør det være det gamle Jerne
der begunstiges.
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at når ministeriet melder nye puljer ud med tilkendegivelser af, hvad det er muligt at få puljemidler til, udarbejdes en sag
til politisk behandling.
I den forbindelse vil der blive peget på, hvilke områder, der efter Forvaltningens skøn, kan indgå i en ansøgning ud fra de kriterier, der er opstillet
af ministeriet.
10.Masterplan Jerne
Når det som nu er svært for kommunen at få økonomien til at løbe rundt,
og der skal spares en del, hvor realistisk er Masterplan Jerne så?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Masterplanen ikke indeholder finansiering.
Finansieringen skal findes i forbindelse med de enkelte projekter.
11.Deltagelse i lokalrådets møder med Økonomiudvalget
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Det er utilfredsstillende at alle medlemmer af et lokalråd ikke kan/må deltage i mødet med Økonomiudvalget som tidligere. Hvad er begrundelsen
for det?
Referat
Se punkt 0
Fælles
12.Eventuelt
A/
Lokalrådet udtrykte glæde ved, at biblioteket ikke lukkes, og vil evt. kontakte Jakob Lose for at drøfte muligheder for biblioteket.
B/
Sædding-Fovrfeld har en ide om etableringen af en historisk cykelrute fra
Marbæk til Ribe. Der er mange ”fyrtårne” sådan en rute kan komme forbi.
Lokalrådet vil gerne have 10.000 kr. til at undersøge ideen nærmere.
Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at tage en snak med Jørgen Dieckmann Rasmussen, Byhistorisk Arkiv og de oplyste, at lokalrådet kan
søge om midler til formålet fra lokalrådspuljen. Der er ansøgningsfrist den
1. oktober. Ligeledes vil lokale fonde evt. yde støtte. Lokalrådet har allerede planer om at kontakte SE med henblik på at få støtte.
C/
Esbjerg Øst Lokalråd spurgte til planerne for en street race bane ved
Skibhøj. Lokalrådet er skuffet over, at de har fået kendskab til planerne via
pressen. De tilkendegav, at de er imod planerne.
Økonomiudvalget oplyste, at det tidligere har været undersøgt om der kunne etableres en street race bane ved Korskroen. Dette viste sig ikke at
kunne lade sig gøre, hvorfor alternativer er blevet undersøgt.
Borgmesteren oplyste, at banen forventes at koste 2,8 mio. kr., hvoraf
street racerne skal betale halvdelen, og der vil maximalt blive tale om 5
arrangementer fordelt ud over året, samt at placeringen af banen ligger
fast.
Der blev fra Økonomiudvalgets side givet klart udtryk for, at der ikke er
politisk enighed om denne sag.
Street race banen vil komme til at indgå i budgetforhandlingerne som et
udviklingsforslag.
D/
Lokalrådene ønsker, at der går kortere tid fra de indsender punkter til
dagsordenerne med de politiske udvalg, indtil møderne er afholdt. I år er
der gået 3 måneder.
Der vil blive arbejdet for at nedbringe denne periode.
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